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Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s) van de Willem Alexanderschool,

Briefjes Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7

Morgen, vrijdag 6 juli, krijgen de kinderen de uitnodigingen voor de portfoliogesprekken op dinsdag 10 en
donderdag 12 juli mee naar huis.

Biebboeken inleveren

Vriendelijk verzoek om alle Biebboeken die nog thuis zijn, z.s.m. in te leveren. Voor de zomervakantie
worden er geen nieuwe boeken meer mee naar huis gegeven.

Nieuwsbrieven donderdag 12 en donderdag 19 juli
Donderdag 12 juli komt de laatste echte nieuwsbrief van dit schooljaar uit met info vanuit de groepen.
Donderdag 19 juli volgt dan nog een korte brief.

Schoonmaakavond
Maandagavond 16 juli is de tweede schoonmaakavond van dit
schooljaar. Deze keer vragen we hulp van ouders van kinderen uit
groep 1, 3, 5 en 7. Graag aanmelden bij de leerkrachten. De
leerkrachten houden in de gaten of er voldoende hulp is.
We beginnen de schoonmaakavond om 19.00 uur en het is de
bedoeling om voor 20.30 uur met elkaar een kop koffie/thee te
drinken en dan naar huis te gaan.
Graag zelf even emmer en doekje meenemen.

Ganzenhulp donderdagmorgen 19 juli

Donderdag 19 juli is de ‘laatste donderdag’, altijd een feestdag op de Willem-Alexanderschool. Dit jaar
doen we het ganzenbordspel. Daar is vooral ’s ochtends hulp bij nodig. Mensen om bij de spelletjes te
staan en mensen om de groepjes te begeleiden. We vinden het leuk om dit zoveel mogelijk met elkaar te
vieren. Wie zich nog niet heeft opgegeven, kan dat doen bij de leerkrachten. Dat mogen ook oud-leerlingen
of oudere broers en zussen zijn.

Afscheid Sandra donderdagmiddag 19 juli

Donderdagmiddag 19 juli is het afscheid van Sandra. Iedereen is die middag om 13.15 uur welkom op het
plein. Het Klasse!orkest heeft dan een kort optreden en daarna is er een ijsje + hapje en drankje voor
iedereen. Het terras is geopend! De kinderen zijn deze dag om 13.30 uur vrij. Het is gewoon een gezellig
samenzijn, niets verplicht!

Samenloop voor Hoop zaterdag 29 september – Lege flessenactie

De lege flessenactie gaat goed! Volgende keer wordt al voor de eerste keer
geleegd. De actie loopt ook na de zomervakantie door. Graag flessen
bewaren!
Zaterdag 29 september om 16.00 uur is de kinderloop van de Samenloop
voor Hoop in Coevorden. Wij doen daar als school graag aan mee. We denken
dan vooral aan Lorenzo en de familie Snippe. Lorenzo zit niet meer bij ons
op school, maar we leven nog net zo veel mee met dit dappere gezin.
De kinderen krijgen vandaag informatie mee over de Samenloop. Opgeven
mag nu, maar kan ook na de zomervakantie.

Beleeftuin

Dinsdag 10 juli mogen de volgende kinderen naar de Beleeftuin:
Groepje 1: Roos, Chanell, Boaz en Tom
Groepje 2: Sanne de B, Ilse, Brechje en Larissa
Op dinsdag 17 juli
Groepje 1: Emma, Djanella, Damian en Milan
Groepje 2: Melody, Phelien, Romee en Chloé
Als het goed is, is dan iedereen aan de beurt geweest. Zo niet? Laat het weten!

Bijbelse geschiedenis
Week 28: 09/07 - 13/07
De barmhartige Samaritaan
Lucas 10: 25-37
Deze week staat helemaal in het teken van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dit verhaal
wordt in groep 5-8 drie keer verteld: Eerst in de bijbelse context, daarna in een hedendaagse setting en
tenslotte als een verhaal over de kinderen zelf. Zo komt het verhaal steeds dichterbij.

Verjaardagen

Vrijdag 6 juli is Joey uit groep 4 jarig. Hij wordt 8 jaar. Op dezelfde dag is ook Loïs uit groep 2 jarig. Zij
wordt 6 jaar. Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen!

Belangrijke data komende periode
Juli
Dinsdag 10
Donderdag 12
Vrijdag 13
Maandag 16
Dinsdag 17
Dinsdag 17
Donderdag 19
Vrijdag 20

Portfoliogesprekken
Portfoliogesprekken
Portfoliomappen mee
Schoonmaakavond groep 1, 3, 5, 7
Doorschuiven naar de nieuwe groepen van 11.00 uur – 11.45 uur
Afscheidsavond groep 8
Laatste donderdag, iedereen om 13.30 uur vrij, 13.15 afscheid Sandra
9.30 uur groep 8 de school uit, iedereen om 12.00 uur vrij

September
Maandag 3
Dinsdag 4
Donderdag 6
Vrijdag 7
Dinsdag 11
Woensdag 12
Donderdag 13

Eerste schooldag, inloop met kennismaking juf Carolina Camies
Luizencontrole
12.30 uur aftrap Klasse!Orkest
’s Morgens Streetwise ANWB door de verkeerscommissie
Vertelgesprekken
Start Jantje Beton
Vertelgesprekken

Groep 1 en 2

Afgelopen maandag zijn we op schoolreisje geweest naar de ‘Flierefluiter’. Wat hebben we een plezier
gehad. De kinderen konden binnen en buiten spelen met fietsjes, van de glijbaan, in het doolhof, op de
trampoline, dieren aaien enz. Iedereen heeft zich uitstekend vermaakt !
Ook werken we deze week nog over het thema buiten spelen. Deze week hebben we het over ongelukjes op
school. Wanneer heb je verdriet en hoe kun je elkaar helpen?
Deze week leren we de volgende woorden: bus, bushalte, wachten, instappen, uitstappen, spuiten, sproeien,
stromen, veilig, gevaarlijk, waarschuwen, gordel, ongeluk, regelen, op weg en ambulance.
Oproep: Zou u willen kijken of er misschien nog ondergoed en/of een broek van school bij u thuis ligt? Dan
hebben we op school weer een voorraad voor als er een ‘ongelukje’ op school gebeurd.

Groep 3 en 4

Wat hebben we een ``feestweek` achter de rug. Vorige week donderdag het tafelfeestje van groep 4.
Vrijdag de verjaardag van de juffen en maandag het schoolreisje. We hebben genoten, al merken we wel
aan de kinderen dat ze wat moe zijn geworden.

We zijn echt bezig met de laatste bladzijden uit de schriften,
langzaam aan naderen we het einde van het schooljaar.
Al betekent dat niet dat we niets meer doen in de klas.
Groep 3 heeft nog een toetsdictee gehad vandaag en gisteren
heeft groep 4 die gehad.
Verder zijn we in de klas nog steeds alert op lelijke woorden. We
hebben een award voor het kind dat een goede `anti klier dier` is.
Morgen zullen we de eerste uitreiken.

Groep 5 en 6
Met Nieuwsbegrip ging het dit keer over de droogte in Nederland. De kinderen kregen een herhalingsles
over verwijswoorden. Een verwijswoord verwijst naar een ander woord of groepjes woorden in de tekst.
De kinderen maakten de opdrachten in groepjes. De bladen zijn gisteren mee naar huis gegaan.
Morgen (vrijdag) is de topo toets van Zuid-Holland.
De muzieklessen blijven op donderdagmiddag tot aan de zomervakantie doorgaan. Denkt u aan het
meegeven van het instrument? Vandaag en donderdag 12 juli komt Pieter ons nog begeleiden. Pieter heeft
ons geholpen bij de auditie en heeft nog uren over om extra met ons te werken aan het laatste concert op
donderdag 19 juli.

Groep 7 en 8
We werken deze twee dagen met een takenkaart. De kinderen kunnen zelf plannen wanneer ze wat maken.
Ze mogen hierbij samenwerken.
Een aantal kinderen houden vandaag de boekbespreking, Kinderen die dat dit schooljaar niet hebben
gedaan moeten hiervoor nog een afspraak maken om dit af te ronden.
Volgende week hebben we de portfoliogesprekken voor groep 7, de kinderen krijgen dan hun voorlopig
advies voor Voortgezet Onderwijs.

Nieuwsbrief 35 verschijnt donderdag 12 juli.

